
Apresentação 
 
 
É com imensa satisfação que a Pró-Reitoria de Assuntos         
Estudantis (PRAE) realiza a Capacitação em Liderança -        
Edição 2021, voltada aos(às) diretores(as) das      
Residências Universitárias da UFC, programa gerenciado      
pela Divisão de Gestão de Moradia (DIGEM) da        
Coordenadoria de Assistência ao Estudante (CASE). Em       
caráter extraordinário, em decorrência da pandemia de       
Covid-19 que assola gravemente o país, utilizaremos       
nesta Edição o formato virtual, devendo a Capacitação se         
realizar por meio de lives transmitidas pelo Google Meet. 
 
A referida formação visa a potencializar habilidades       
nos/as participantes, fomentando condições propícias ao      
autoconhecimento, ao perfil de liderança situacional e à        
consolidação de uma consciência coletiva. 
 
A metodologia compreenderá oficinas socioeducativas,     
debates e exposição dialogada, objetivando facilitar a       
aplicação do conteúdo vivenciado durante a formação no        
universo das ações de liderança dos/as Diretores das        
ReU’s. 
 
O sistema de avaliação se dará com foco na assiduidade,          
na participação e no comprometimento durante os seis        
(6) módulos que foram escolhidos de acordo com o         
interesse dos/as participantes, após realização de      
enquete online. 
 
A carga horária total contemplará 20h/a e será garantida         
certificação de participação para aqueles/as que      
cumprirem 75% de frequência mínima. 
 
A construção desse projeto conta com a participação da         
PRAE através CASE, da equipe técnica da DIGEM, dos(as)         
diretores(as) das Residências Universitárias e demais      
envolvidos na execução das atividades (facilitadores das       
oficinas, pessoal de apoio administrativo, etc). 
 
Desejamos a todos os(as) envolvidos(as) sucesso nessa       
caminhada e esperamos que haja uma satisfação efetiva        
diante do caráter coletivo da iniciativa. 

Programação 
(De 01 a 06/02/2021)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dia 01/02/2021 
17h - Abertura do evento - Profª Geovana Cartaxo         
(Pró-Reitora de Assuntos Estudantis/UFC) 
17:20h às 20h - Gestão de recursos públicos: orçamento         
e patrimônio 
》Fabiano Olanda Sales Rocha (Coordenadoria de      
Programação e Alocação Orçamentária - PROPLAD/UFC) 
》Marcos Antônio Barbosa de Lima (Coordenadoria de       
Administração e Patrimônio - PROPLAD/UFC) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia 02/02/2021 
17h às 20h - A mediação como papel fundamental para          
os/as Diretores/as das ReU’s 
》Camila Farias Martins de Sousa  
》Mônica Josiane Coelho  
(Divisão de Gestão de Moradia - PRAE/UFC) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia 03/02/2021 
17h às 20h - Uso de práticas desportivas como proposta          
de interação entre os/as residentes universitários/as  
》Wildner Lins de Souza (Coordenadoria do Desporto       
Universitário - PRAE/UFC) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia 04/02/2021 
17h às 20h - Cuidados com a saúde mental 
》Flora Lima Chaves  
》Carla Roberta Santos Duarte 
(Divisão de Atenção ao Estudante - PRAE/UFC) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia 05/02/2021 
17h às 20h - Educação Ambiental: como efetivar ações         
de  sustentabilidade nas Residências Universitárias 
》Geovany Rocha Torres (Prefeitura Especial de Gestão       
Ambiental - SEINFRA/UFC) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia 06/02/2021 
09h às 12h - Aspectos administrativos relevantes para o         
desenvolvimento da função de Diretores/as das ReU’s 
》Maurício Amorim Gurgel do Amaral  
(Divisão de Gestão de Moradia - PRAE/UFC) 

 

 
 

 

Para refletir... 

  
 

“Hoje eu vim pra te mostrar 
Que o bem é mais forte que o mal 
Que o sim é mais forte que o não 

Em tudo nessa vida. 
Vim te dizer que tem vitória no final 

Pode acreditar que sim 
E duvidar de quem duvida. 

Hoje eu me vi sorridente 
Escovando os dentes na frente do espelho 

E a minha imagem me disse: hoje é dia de luta. 
Escuta o conselho, entra com foco no ringue, 

Não perde o suingue, protege a cabeça. 
Guarda o que é bom no seu peito 

E o que for ruim ou suspeito, esqueça. 
Pensa no tempo, não esquece do tempo 

Não há tesouro maior. 
Lembra dos outros, não esquece dos outros 

Tem muita vida ao redor. 
Leva o amor onde for 

Espaireça amor da maneira mais pura. 
Fala a verdade porque ela é chave 

Que abre qualquer fechadura. 
Tira a armadura pra dar um abraço 

Naqueles que querem o seu bem. 
Fala o que pensa, evita a ofensa 

E aceita as palavras que vem. 
Olha a paisagem, aproveita a viagem 

Que um dia a viagem termina. 
Minha imagem no espelho já sabe 

Que não sabe nada e por isso me ensina. 
 

Histórias, nossas histórias 
Dias de luta, dias de glória(...)” 

 
Fé na Luta 

(Gabriel, O Pensador) 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMA DE  
RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

 
 
 

Equipe Técnica 
 
 

Camila Farias 
Assistente Social 

 
Geórgia dos Santos 

Assistente Social 
 

Joalina Melo 
Assistente Social 

 
Losângela Simplício 

Auxiliar Administrativo 
 

Ludimila Nobre 
Assistente Social 

 
Mônica Josiane 
Assistente Social 

 
Maurício Amorim 

Administrador 
 

 

 
 

Fone: (85) 3366.7448 
email: digem.case@ufc.br 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 
 
 
 
 

Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de 
Albuquerque  

(Reitor) 
 
 

Profª Geovana Maria Cartaxo de Arruda 
Freire 

(Pró-Reitora de Assuntos Estudantis) 
 
 

Marcela Rocha Studart 
(Coordenadora de Assistência Estudantil) 
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Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
Coordenadoria de Assistência Estudantil 
Divisão de Gestão de Moradia 
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